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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 

DE COMPUTAÇÃO 
 

Ata da 38ª Reunião Ordinária do 
Departamento de Computação, 
realizada no dia 11 de março de 2020, 
às 13h30min, no laboratório A-110 do 
Campus Araranguá – Unidade Jardim 
das Avenidas. 
 

No dia onze do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas e trinta 1 
minutos, no laboratório A-110 da Unidade Jardim das Avenidas do Centro de 2 
Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá da Universidade Federal 3 
de Santa Catarina, reuniram-se os seguintes professores: Alexandre Leopoldo 4 
Gonçalves, Antônio Carlos Sobieranski, Fábio Rodrigues de La Rocha, Fabrício 5 
de Oliveira Ourique, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo, Martin Augusto Gagliotti 6 
Vigil, Olga Yevseyeva, Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Roderval 7 
Marcelino e o representante dos técnicos administrativos em educação Amauri 8 
Cunha Soares, sob a presidência do professor Roderval Marcelino. Havendo 9 
quórum, o professor Roderval iniciou a reunião desejando boas vindas aos 10 
presentes e iniciou as atividades questionando se havia interesse dos 11 
conselheiros em alterar a ordem dos itens de pauta. Não havendo 12 
manifestações, a pauta foi colocada em votação, sendo aprovada por 13 
unanimidade. Na sequência foi dado início à apreciação dos itens de pauta. 1. 14 
Apreciação e votação da ata da 37ª reunião ordinária do Departamento de 15 
Computação. Foi colocada em apreciação a ata da reunião anterior, 16 
encaminhada previamente aos membros do departamento e não havendo 17 
nenhuma solicitação de inclusão ou modificação, foi colocada em votação, 18 
sendo aprovada por unanimidade.  2. Apresentação, discussão e votação da 19 
proposta elaborada por comissão específica sobre critérios de 20 
substituição de chefes e subchefes do DEC. O professor Roderval passou a 21 
palavra para os professores Martin e Ricardo, membros da comissão, para 22 
comentarem a respeito da proposta elaborada a respeito dos critérios de 23 
substituição de chefes e subchefes do Departamento de Computação. O 24 
professor Martin falou que a proposta é que seja utilizado o critério de 25 
classificar por carga horária administrativa e quem tiver a menor carga horária 26 
seja selecionado. Será indicado para chefe ou subchefe o docente com menor 27 
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pontuação na relação carga horária administrativa em Portaria por tempo em 28 
efetivo exercício na UFSC Araranguá. Esta pontuação será calculada pelo 29 
somatório da carga horária da portaria multiplicada pelo tempo de exercício na 30 
UFSC descontado os afastamentos para licença saúde deferidos pela junta 31 
médica oficial ou órgão designado por esta, licença capacitação ou para tratar 32 
de assuntos particulares. Para desempate, será indicado o docente com mais 33 
tempo de exercício na UFSC, a contar a partir da data de entrada em exercício 34 
na UFSC. Os professores discutiram sobre o assunto. O primeiro 35 
encaminhamento colocado em apreciação foi que quando for possível, o chefe 36 
do departamento possa ficar com quatro horas de aula na graduação. O 37 
encaminhamento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 38 
O segundo encaminhamento colocado em apreciação foi o estabelecimento do 39 
critério do professor ter no mínimo três anos de exercício na UFSC para poder 40 
exercer a função de chefe de departamento. O encaminhamento foi colocado 41 
em votação e não foi aprovado. Por fim, foi colocada em votação a proposta 42 
elaborada pela comissão a respeito dos critérios de substituição de chefia do 43 
DEC, sendo aprovada por ampla maioria. 3. Apreciação e votação do 44 
relatório final de estágio pós-doutoral do professor Fábio Rodrigues de La 45 
Rocha. Relatora professora Luciana. A relatora, professora Luciana Bolan 46 
Frigo, leu o parecer favorável à aprovação do relatório de pós-doutorado do 47 
professor Fábio Rodrigue de La Rocha. Não havendo discussão, o relatório foi 48 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e 49 
votação do relatório final de estágio pós-doutoral professora Luciana 50 
Bolan Frigo. Relator professor Fábio Rodrigues De La Rocha. O relator, 51 
professor Fábio Rodrigues De La Rocha, leu o parecer favorável à aprovação 52 
do relatório de pós-doutorado da professora Luciana Bolan Frigo. O professor 53 
Alexandre sugeriu que o departamento crie critérios com pontuações para 54 
avaliar futuros relatórios de afastamento para pós-doutorado.  O relatório da 55 
professora Luciana foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade.  56 
5. Indicação de nomes para compor colegiado do curso de Engenharia de 57 
Computação. O professor Roderval disse que é necessário indicar dois 58 
membros titulares e dois membros suplentes para comporem o colegiado do 59 
curso de Engenharia de Computação. Os professores Fábio Rodrigues de La 60 
Rocha e Roderval Marcelino se colocaram à disposição para serem membros 61 
titulares e os professores Jim Lau e Luciana Bolan Frigo para serem membros 62 
suplentes. A indicação dos nomes foi colocada em votação, sendo aprovada 63 
por unanimidade. 6. Avaliação do projeto de pesquisa prof. Fábio “Uma 64 
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aplicação da Internet das Coisas voltada à segurança pública”. Relator 65 
professor Marin Vigil. O professor Martin leu o parecer favorável à aprovação 66 
do referido projeto de pesquisa. Não havendo manifestações, o parecer foi 67 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Análise e 68 
encaminhamento referente aos computadores recebidos para o DEC. O 69 
professor Jim Lau informou que o departamento recebeu vinte computadores. 70 
A proposta é de que seja solicitado o laboratório A-110 para o Departamento 71 
de Computação para que os novos computadores sejam alocados neste 72 
laboratório. Os professores discutiram sobre o assunto. A proposta foi colocada 73 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. 8. Apreciação e votação do 74 
parecer da coordenação de extensão do projeto de extensão. Título: 75 
“Jogo digital: Além das Torres”. Coordenadora: Eliane Pozzebon. Relator: 76 
Professor Jim Lau. O professor Jim Lau emitiu parecer favorável à aprovação 77 
do referido projeto de extensão, este parecer foi enviado previamente por e-78 
mail aos membros do departamento. Não havendo manifestações, o parecer foi 79 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 9. Apreciação e 80 
votação do parecer da coordenação de pesquisa do projeto. Tìtulo: 81 
“Sistema de monitoramento da qualidade da água utilizada para a 82 
irrigação de arroz: um estudo de viabillidade baseado no Rio Araranguá”. 83 
Coordenador: Prof. Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes. Relator: Prof. 84 
Martin Vigil. O professor Martin leu o parecer favorável à aprovação do 85 
referido projeto de pesquisa. Não havendo manifestações, o parecer foi 86 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 10. Apreciação e 87 
votação do parecer da coordenação de extensão do evento de extensão. 88 
Título: “8° Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul 89 
Catarinense – SICT-Sul”. Coordenador: Antônio Carlos Sobieranski. 90 
Relator: Professor Jim Lau. O professor Jim Lau emitiu parecer favorável à 91 
aprovação do referido projeto de extensão, este parecer foi enviado 92 
previamente por e-mail aos membros do departamento. Não havendo 93 
manifestações, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por 94 
unanimidade.  11. Apreciação e votação do parecer da coordenação de 95 
extensão do projeto de extensão. Título: “Conexão Cultural: Museus, 96 
Artes e Mídias”. Coordenador: Relator: Professor Jim Lau. O professor Jim 97 
Lau já havia aprovado o referido projeto por ad referendum, o parecer favorável 98 
foi enviado por e-mail aos membros do departamento. Não havendo 99 
manifestações, o parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por 100 
unanimidade. 12. Informes Gerais. O professor Roderval informou sobre a 101 
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importância de verificar com regularidade se o departamento possui algum 102 
recurso disponível, pois se o recurso não é utilizado até o final do ano corrente, 103 
este é perdido. Ele informou também que se algum docente tem interesse em 104 
comprar alguma coisa, é necessário fazer uma previsão de orçamento para 105 
2021. O terceiro informe foi a respeito do PAAD, o professor Roderval pediu 106 
para que os docentes ajustassem as pendências até o presente dia. O 107 
professor Roderval comunicou também que a UFSC só está contratando 108 
professores substitutos para vagas de exonerações e vacâncias. Por fim, o 109 
professor Antônio falou a respeito do SEPEX, ele informou que o evento 110 
ocorrerá no dia 28 e 29 de abril e pediu para que os professores interessados, 111 
inscrevam os seus trabalhos para apresentação. Não havendo, mais nada a 112 
ser discutido, foi dada por encerrada a reunião às 15h12min, da qual, para 113 
constar, eu, Camila Farias Weschenfelder, assistente em administração da 114 
Secretaria Integrada de Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, 115 
será assinada pelos presentes. Araranguá, 11 de março de 2020. 116 
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